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مستخلص البحث
أجــري البحــث احلــايل هبــدف التعــرف علــى مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي
لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )43تلميــذا مــن
تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي املوهوبــن لغويــا ،مت اختيارهــم وفقــا ألدوات الكشــف والتعــرف
علــى التالميــذ املوهوبــن احملــددة بالبحــث احلــايل ،واســتخدم البحــث اســتبانة للتعــرف علــى
مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) املطلــوب توافرهــا
لتالميــذ العينــة ،وكذلــك اســتخدم اختبــار مهــارات التحــدث اإلبداعــي واختبــار مهــارات الكتابــة
اإلبداعيــة ملعرفــة مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لــدى التالميــذ عينــة البحــث.
توصل البحث إىل قائمة خبصائص التالميذ املوهوبني لغويا باملرحلة اإلعدادية ،وقائمة مبهارات
األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) املطلــوب توافرهــا للتالميــذ
املوهوبــن لغويــا ،وأظهــرت نتائــج البحــث تــدين مســتوى تالميــذ العينــة يف مهــارات األداء اللغــوي
اإلبداعــي املطلوبــة يف جمــاالت الطالقــة واملرونــة واألصالــة والتفاصيــل ،وقــدم البحــث جمموعــة مــن
التوصيــات واملقرتحــات بنــاء علــى مــا توصــل إليــه مــن نتائــج.
مقدمة:
تعــد عمليــة رعايــة املوهوبــن تربويــا مــن أهــم أهــداف الرتبيــة احلديثــة؛ نظـرا ملــا هلــذه الفئــة مــن
أمهيــة يف حتقيــق نقلــة تقدميــة يف كل جمــاالت احليــاة داخــل أي جمتمــع مــن اجملتمعــات ،ومــن هــذا
املنطلــق وجبــت رعايتهــم وتقــدمي كافــة اخلدمــات التعليميــة الــي تتناســب مــع خصائصهــم.
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وملــا كانــت الرتبيــة تعمــل علــى هتيئــة الفــرد كــي يكــون عضـواً نافعـاً لنفســه وجمتمعــه ،وكذلــك
هتتــم جبميــع الفئــات ،وتقــدم الرعايــة جلميــع أف ـراد اجملتمــع مــن العاديــن وذوي االحتياجــات
اخلاصــة ،فــإن فئــة املوهوبــن حتتــاج إىل أمنــاط تعامــل تربويــة ختتلــف عــن تلــك الــي تقــدم للعاديــن.
فالطــاب املوهوبــون علــى اختــاف مواهبهــم مــن أهــم مصــادر الثــروة البشـرية يف أي جمتمــع
مــن اجملتمعــات ،واملطلــب األســاس للّحــاق بركــب التقــدم هــو رعايــة املوهوبــن واملبتكريــن القادريــن
علــى إجيــاد احللــول لكثــر مــن املشــكالت الــي هتــدد الفــرد واجملتمــع ،وفئــة املوهوبــن تعــد فئــة
ذهبيــة وثــروة قوميــة؛ حيــث يكــون مــن بينهــم صفــوة العلمــاء واملبتكريــن( .الش ـربيين وصــادق،
.)17 ،2002
وقــد أشــارت جمموعــة مــن الدراســات الرتبويــة إىل ضــرورة االهتمــام بالطــاب املوهوبــن يف
مجيــع املراحــل الدراســية ويف مجيــع جمــاالت املوهبــة ،ومــن هــذه اجملــاالت املوهبــة اللغويــة؛ حيــث
أشــارت نتائــج بعــض الدراســات إىل ضعــف االهتمــام بالطــاب املوهوبــن لغويــا ،واحلقيقــة أن
ســبل رعايــة املوهبــة اللغويــة وتنميتهــا ،والربامــج واألســاليب التعليميــة املناســبة للموهوبــن لغويــا
مل تلـ َـق االهتمــام الــكايف مــن قِبــل الباحثــن ،وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســات كل مــن( :عبــد
اجمليــد( ،)1997 ،أبــو عــوف( ،)1997 ،البــدري( ،)1998 ،خملــوف( ،)2006 ،نصــر،
( ،)2007حافــظ( ،)2008 ،مزيــد ،)2008 ،ومــن هــذا املنطلــق أوصــت هــذه الدراســات
بضــرورة االهتمــام بفئــة الطــاب املوهوبــن لغويــا يف مهــارات االســتماع ،والتحــدث ،والق ـراءة،
والكتابــة ،مــن خــال اجملــاالت األدبيــة اإلبداعيــة يف اللغــة العربيــة الــي حتقــق أداء لغويــا متميـزا.
واللغــة العربيــة هلــا طبيعــة متفــردة عنــد احلديــث عــن اإلبــداع واألداء اللغــوي اإلبداعــي،
وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســات كل مــن( :عبدالوهــاب( ،)2002 ،حممــود( ،)2003 ،حممــد
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وعبداجمليــد( ،)2005 ،حممــود( ،)2007 ،عبــد الباقــى)2011 ،؛ وذلــك مــن حيــث الثــروة
الضخمــة الــي تتمتــع هبــا يف جمــاالت الكتابــة اإلبداعيــة شــعرا ونثـرا ،والقـراءة مبســتوياهتا ،وعالقــة
اللغــة بالتفكــر ،والطالقــة اللغويــة ،واجلنــاس ،واالســتعارة ،والتشــبيه ،والكنايــة ،واملقابلــة ،واللغــة
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حبوث علمية

التصويريــة ،واجلــرس املوســيقي ،واالســتماع التذوقــي واإلبداعــي.
فــاألداء اللغــوي فرصــة لظهــور املواهــب اللغويــة يف املراحــل التعليميــة املختلفــة ،ويظهــر ذلــك
يف اجملــاالت األدبيــة املتمثلــة يف املقــال والقصــة والشــعر واخلاطــرة واخلطبــة ،وغريهــا مــن جمــاالت
اإلبــداع األديب( .عبــد اجمليــد)89 ،2006 ،
ومــن خصائــص تعليــم األداء اللغــوي أنــه ال توجــد فيــه إجابــة صحيحــة وإجابــة خطــأ ،لكــن
يوجــد أداء إبداعــي وأداء عــادي ،وقــد أشــارت دراســات كل مــن:
(VanTassel-Baska, 1988) (Piirto, 1992) ,(Tangherlini & Durden, 1993)،

(طعيمــة )2004 ،إىل أن اللغــة ال تعتمــد علــى نظــام فكــري مغلــق مثــل بعــض املـواد الدراســية
األخــرى ،ولكنهــا قابلــة لإلضافــة واحلــذف والتعديــل والتبديــل والتطويــر مــن خــال اختــاف
احملتــوى الثقــايف للمتحـ ِـدث والســامع والقــارئ والكاتــب ،ويظهــر ذلــك يف األداء اللغــوي للمتكلــم
أو الكاتــب.
وبنظــرة متعمقــة إىل العالقــة بــن املوهوبــن لغويــا واألداء اللغــوي اإلبداعــي ميكــن القــول إن
الطالــب املوهــوب لغويــا  -بوصفــه ميتلــك جمموعــة مــن القــدرات واخلصائــص اللغويــة الــي يتميــز
هبــا عــن العاديــن -لديــه مســاحة لــأداء اللغــوي اإلبداعــي بصــورة أكــر مــن غــره ،وميكــن تنميــة
قدراتــه ومهاراتــه يف األداء اللغــوي اإلبداعــي حــال توافــر أشــكال الدعــم الرتبــوي الــي تســاعد
علــى ذلــك.
مشكلة البحث:
علــى الرغــم مــن أمهيــة فئــة املوهوبــن لغويــا إال أن الشــكوى مــا زالــت قائمــة مــن خلــو املناهــج
التعليميــة مــن الربامــج اخلاصــة هبــم ،وضعــف أســاليب التدريــس وعــدم مناســبتها هلــم ،وضعــف
العـــدد2015 ) 2 ( :

الرتكيــز علــى تنميــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لديهــم.
وأشــارت نتائــج دراســات كل مــن :خملــوف ( ،)2006والنجــاوى ( ،)2008ومزيــد
( ،)2008اليعقــوىب ( )2010أن واقــع تعليــم اللغــة العربيــة وتنميــة األداء اللغــوي لــدى الطــاب
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املوهوبــن ال خيــرج عــن اإلطــار التقليــدي الــذي يقــدم للطــاب العاديــن ،وأن مــا يقــدم هلــم ال
يهــدف إال إىل اجتيــاز امتحانــات تقتصــر علــى قيــاس اجلانــب املعــريف يف مســتوياته الدنيــا يف
مهــارات اللغــة :اإلنتاجــي منهــا واالســتقبايل ،دون النظــر إىل تنميــة القــدرات اللغويــة اإلبداعيــة.
كمــا أن مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي ومــدى توافرهــا لــدى الطــاب املوهوبــن يف مراحــل
التعليــم املختلفــة ال تتناســب مــع اخلصائــص اللغويــة واملعرفيــة واالنفعاليــة الــي متيزهــم عــن الطــاب
العاديــن؛ حيــث يــأيت أداؤهــم اللغــوي يف مهــارات االســتماع والتحــدث والقـراءة والكتابــة دون
مــا تشــر إليــه خصائصهــم اللغويــة ،بــل إن أداءهــم اللغــوي يتفــق يف كثــر مــن األحيــان مــع أداء
الطــاب العاديــن ،وبالتــايل فــإن درجــة امتالكهــم ملهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي تقــرب مــن
درجــة امتــاك الطــاب العاديــن هلــذه املهــارات ،وهــذا ال يتناســب مــع اخلصائــص الــي يتميــز
هبــا املوهوبــون ،وقــد أشــارت إىل ذلــك بعــض الدراســات مثــل( :مزيــد( )2008 ،النجــاوي،
( ،)2008الســمان.)2012 ،
ومــن هــذا املنطلــق يــأيت البحــث احلــايل للكشــف عــن مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي
اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة وفقــا ملــا ميتلكــه هــؤالء الطــاب مــن
خصائــص لغويــة متعــددة متيزهــم عــن الطــاب العاديــن.
أسئلة البحث
1 .1مــا خصائــص التالميــذ املوهوبــن لغويــا (املعرفيــة – االنفعاليــة – اللغويــة) باملرحلــة
اإلعداديــة؟
2 .2مــا مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة)
املناســبة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟
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3 .3مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) لــدى
التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟
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حبوث علمية
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أهداف البحث:
1.1تعــرف اخلصائــص املعرفيــة واالنفعاليــة واللغويــة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة
اإلعداديــة.
2.2تعــرف مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي الالزمــة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا يف املرحلــة
اإلعداديــة.
3.3الكشــف عــن مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي –
الكتابــة اإلبداعيــة) لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟
أهمية البحث
تنبــع أمهيــة البحــث احلــايل مــن أمهيــة جمتمــع الدراســة مــن الطــاب املوهوبــن والكشــف عــن مــدى
توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لديهــم ،وميكــن توضيــح ذلــك مــن خــال النقــاط التاليــة:
١ .١تقدمي خلفية نظرية عن الطالب املوهوبني لغويا ،ومهارات األداء اللغوي اإلبداعي.
٢ .٢تعــرف خصائــص التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؛ حيــث إن هــذه
اخلصائــص تعــد مبثابــة أداة للكشــف عنهــم مــن قبــل املعلمــن وأوليــاء األمــور واألق ـران.
٣ .٣حتديد بعض مهارات األداء اللغوي اإلبداعي املناسبة للتالميذ املوهوبني لغويا.
٤ .٤ميكــن أن يفيــد الباحثــون واملعلمــون واملهتمــون مبجــال تعليــم املوهوبــن ميدانيــا مــن نتائــج
البحــث احلــايل وتوصياته.
مصطلحات البحث:
األداء اللغوي اإلبداعي
يعــرف األداء اللغــوي اإلبداعــي بأنــه إنتــاج اللغــة وفــق معايــر معينــة ،منهــا الدقــة اللغويــة
واجلــودة واألصالــة ،أو هــو االســتخدام اللغــوي الــذي يقــوم علــى تركيــب األلفــاظ ،أو إعــادة
تركيبهــا وفــق معايــر لغويــة وبالغيــة إبداعيــة ،تتصــف بالطالقــة واملرونــة واألصالــة والتفاصيــل.
(نصــر)189 ،2007 ،
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ويقصــد بــه -إجرائيــا -ممارســة تلميــذ املرحلــة اإلعداديــة املوهــوب لغويــا اللغــة واســتعماالهتا
بشــكل إبداعــي مــن خــال اجملــاالت األدبيــة املختلفــة ،والقــدرة علــى التحــدث اإلبداعــي والكتابــة
اإلبداعيــة بشــكل يتصــف بالطالقــة واملرونــة واألصالــة والتوســع ،ويؤثــر يف املتلقــي تأث ـرا مجيــا،
مــن خــال مــا حيملــه هــذا التعبــر مــن مشــاعر وانفعــاالت وأحاســيس ،أو هــو تعبــر تلميــذ
املرحلــة اإلعداديــة املوهــوب لغويـاً عــن أحاسيســه وعواطفــه ومشــاعره وأفــكاره املبتكــرة واإلبداعيــة
بأســلوب أديب منتظــم يتســم بالطالقــة واملرونــة واألصالــة اللغويــة والتوســع ،وذلــك يف جمــايل اللغــة
اإلنتاجيــة( :التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة).
الموهوبون لغويا
يُعــرف املوهوبــون لغويــا يف البحــث احلــايل بأهنــم تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة الذيــن ميتلكــون
القــدرة علــى اإلنتــاج اللغــوي املتميــز ،ويُظهــرون براعــة يف جمــال األداء اللغــوي اإلبداعــي ،ولديهــم
من االســتعدادات والقدرات اللغوية واالبتكارية ما يؤهلهم لذلك ،كما أهنم يتمتعون مبجموعة
مــن اخلصائــص اللغويــة واملعرفيــة واالنفعاليــة الــي متيزهــم عــن غريهــم مــن الطــاب العاديــن ،وميكن
التعــرف عليهــم مــن خــال أدوات الكشــف الــي يســتخدمها البحــث احلــايل.
حدود البحث
اقتصر البحث الحالي على:
1.1جمموعــة مــن تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي املوهوبــن لغويــا بــإدارة ديــروط التعليميــة
– مديريــة الرتبيــة والتعليــم بأســيوط.
2.2بعــض مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي اإلنتاجــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة
اإلبداعيــة) احملــددة بالبحــث احلــايل.
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3.3اخلصائص املعرفية واالنفعالية واللغوية للتالميذ املوهوبني لغويا باملرحلة اإلعدادية.
منهج البحث
املنهج الوصفي التحليلي واُســتخدم عند كتابة اإلطار النظري للبحث ،ووصف اإلجراءات

مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

حبوث علمية

واخلطـوات البحثيــة الــي ســار فيهــا ،وحتديــد املهــارات الــي تناوهلــا ،وخصائــص املوهوبــن لغويــا،
وحتليــل النتائــج البحثيــة.
أدوات البحث:
أ -أدوات التعرف والكشف عن التالميذ الموهوبين لغويا:
 -1اختبار الثروة اللغوية.

(إعداد عبد اجمليد)1997 ،

 -2اختبار القراءة الناقدة.

(إعداد عبد اجمليد)1997 ،

 -3اختبار التفكري االبتكاري( .إعداد أبراهام وتعريب حبيب)1990 ،
 -4اختبار الذكاء العايل.

(إعداد خريي)1979 ،

ب -أدوات جمع البيانات:
١ .١قائمــة خبصائــص التالميــذ املوهوبــن لغويــا (املعرفيــة – االنفعاليــة  -اللغويــة)
باملرحلــة اإلعداديــة.
٢ .٢قائمة مهارات األداء اللغوي اإلبداعي (التحدث اإلبداعي – الكتابة اإلبداعية)
املناسبة لتالميذ املرحلة اإلعدادية املوهوبني لغوياً.
ج  -أدوات القياس:
 -1اختبار مهارات التحدث اإلبداعي للتالميذ املوهوبني لغويا باملرحلة اإلعدادية.
 -2اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية للتالميذ املوهوبني لغويا باملرحلة اإلعدادية.
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اإلطار النظري للبحث:
املوهوبــون أهــم مصــادر الثــروة البش ـرية يف أي جمتمــع؛ حيــث إن االهتمــام هبــم يعــد حتميــة
حضاريــة يفرضهــا التحــدي العلمــي والتكنولوجــي املعاصــر ،ومــن هنــا يــأيت اهتمــام الرتبويــن هبــم
بوصفهــم فئــة مهمــة مــن فئــات ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،فهــم ميتلكــون قــدرات متميــزة جتعلهــم
خمتلفــن اختالفــا جوهريــا عــن أقراهنــم العاديــن؛ ولــذا فهــم حيتاجــون إىل برامــج تربويــة خاصــة تلــي
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احتياجاهتــم الفريــدة مــن حيــث االهتمــام بأســاليب اكتشــافهم وتعــرف خصائصهــم املختلفــة:
املعرفيــة والنفســية واالجتماعيــة واجلســمية واالنفعاليــة واللغويــة؛ وذلــك لتهيئــة طــرق رعايتهــم
والعمــل علــى اســتثمار قدراهتــم يف مجيــع اجملــاالت (.فهمــى.)323 ،2007 ،
ويؤكــد فتحــي جــروان أن عمليــة اكتشــاف املوهوبــن وتعرفهــم ميثــل املدخــل الطبيعــي ألي
مشروع أو برنامج يهدف إىل رعايتهم وإطالق طاقاهتم ،وهي عملية يف غاية األمهية ملا يرتتب
عليهــا مــن اختــاذ قـرارات قــد تكــون هلــا آثــار خطــرة يصنــف مبوجبهــا طالــب علــى أنــه «موهــوب»
بينمــا يصنــف آخــر علــى أنــه «غــر موهــوب» ،ومــن جهــة أخــرى فــإن جنــاح أي برنامــج لتعليــم
املوهوبــن يتوقــف بدرجــة كبــرة علــى دقــة عمليــة الكشــف عنهــم وســامة اإلجـراءات الــي اتبعــت
يف اختيارهم(.جــروان)149 ،1999 ،
وعلــى الرغــم مــن االهتمــام الكبــر بفئــات املوهوبــن واملبدعــن يف دول العــامل املتقــدم ،إال
أننــا مــا زلنــا ال نعطــي هــذا املوضــوع االهتمــام الــذي يليــق بــه ،فمــا زالــت براجمنــا الرتبويــة وأســاليبنا
التعليمية تقدم للتالميذ العاديني ،يف حني أن االجتاهات احلديثة يف الرتبية تؤكد أمهية االهتمام
بفئــات ذوي االحتياجــات اخلاصــة س ـواء كان ـوا مــن ذوي القــدرات احملــدودة أم مــن املوهوبــن
والفائقني(.حممــد.)2 ،2004 ،
الموهبة والموهوبون :تعريفات ومفاهيم
تعــددت التعريفــات الــي أشــارت إىل مفهــوم املوهبــة ،والفــرق بينهــا وبــن التفــوق واإلبــداع،
إال أن هنــاك جمموعــة مــن الســمات واخلصائــص الــي مثلــت عامــا مشــركا بــن هــذه التعريفــات
املختلفــة .تشــر كلمــة املوهبــة لغـةً إىل :قــدرة اســتثنائية أو اســتعداد فطــري غــر عــادي لــدى الفــرد،
وتشــر أيضا إىل قدرات موروثة أو مكتســبة سـواء كانت هذه القدرات عقلية أو بدنية ،واملوهبة:
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االســتعداد الفطــري لــدى املــرء للرباعــة يف فــن أو حنوه(.املعجــم الوســيط)1053 ،2004 ،
ويعــرف فــاروق صــادق املوهــوب بأنــه الفــرد الــذي يتميــز عــن غــره بارتفــاع مســتوى الــذكاء،
باإلضافــة إىل زيــادة العوامــل الدافعيــة واملهاريــة لديــه ،وبتبــي فكــرة تعــدد أنـواع الــذكاء ،ميكننــا أن
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نصــل إىل فكــرة تعــدد املواهــب أيضــا ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن املوهــوب حيتــاج إىل خدمــات
خاصــة توصلــه إىل أكــر درجــة مــن اســتثمار إمكاناتــه وقدراتــه (.صــادق)2 ،2001 ،
واملوهبــة هــي القــدرة العقليــة العامــة ،واملوهوبــون هــم الطــاب البــارزون الذيــن يتمتعــون بــذكاء
عــال ومواهــب ســامية ،لــذا فاملوهبــة مصطلــح شــامل وواســع ،واملوهــوب هــو مــن ميتلــك ذكاء
عاليــا ،أو قــدرة ابتكاريــة مرتفعــة أو اســتعدادا خاصا(.معــوض)5 ،1995 ،
من خالل التعريفات السابقة يتضح ما يلي:
1.1أشــارت التعريفات اللغوية للموهبة إىل القدرات االســتثنائية أو االســتعدادت الفطرية
غــر العاديــة الــي يتمتــع هبــا بعــض األفـراد ،وأن هــذه القــدرات جــزء منهــا مــوروث أو
فطــري ،وجــزء مكتســب.
2.2اختلفت التعريفات االصطالحية والرتبوية يف حتديد مفهوم املوهبة ،وذلك كما يلي:
3.3ارتبــط مفهــوم املوهبــة يف بعــض املــدارس الرتبويــة مبعــدالت الــذكاء الكميــة ،أو
مــا حيصــل عليــه الفــرد مــن درجــات علــى اختبــارات الــذكاء الســيكومرتية ،ووفقــا
لذلــك ميكننــا القــول إن كل ذكــي ال بــد أن يكــون موهوبــا ،وهــو األمــر الــذي
عارضتــه الدراســات الرتبويــة فيمــا بعــد.
4.4ارتبــط مفهــوم املوهبــة يف بعــض املــدارس الرتبويــة باإلنتــاج أو اخلدمــات املاديــة الــي
يقدمهــا املوهــوب جملتمعــه ،وللبيئــة احمليطــة بــه ،حيــث ارتبطــت املوهبــة يف أي جمــال
مــن اجملــاالت بــاألداء أو اإلنتــاج ذي القيمــة اجملتمعيــة.
5.5ارتبــط مفهــوم املوهبــة يف بعــض املــدارس الرتبويــة بالســمات وقوائــم اخلصائــص
الســلوكية الــي متيــز املوهوبــن عــن غريهــم مــن العاديــن.
العـــدد2015 ) 2 ( :

6.6تطــورت النظــرة للموهبــة بعــد ذلــك؛ حيــث مشلــت النظــر إىل اجلوانــب اإلبداعيــة،
وجوانــب التفكــر االبتــكاري ،واالســتعدادات الشــخصية ،والقــدرات الكامنــة ،ودور
التعليــم والتدريــب يف صقــل املواهــب.
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بين الموهبة والتفوق:
التفــوق أداء مرتفــع ،واملوهبــة قــدرة كامنــة ،واإلبــداع إتيــان جبديــد غــر مألــوف .حــول هــذه
العبــارات البســيطة تعــددت أوجــه النظــر مــن قِبــل الرتبويــن علــى اختــاف مدارســهم ومذاهبهــم،
َوُوجــد مــن ال يعــرف بفواصــل مفاهيميــة بــن املصطلحــات الثالثــة ،وفيمــا يلــي يتنــاول الباحثــان
أهــم وجهــات النظــر الرتبويــة حــول مفهومــي املوهبــة والتفــوق ،ويف موضــع آخــر مــن الدراســة
احلاليــة يتنــاول الباحثــان مفهــوم اإلبــداع بشــيء مــن التفصيــل.
يتداخــل مفهــوم كل مــن التفــوق واملوهبــة إىل حــد اخللــط والتشــويش ،وقــد يرجــع ذلــك إىل
التداخــل بــن املفهومــن مــن حيــث املعــى اللُغــوي ،ففــي اللغــة اإلجنليزيــة يشــر قامــوس (وبســر
 (Websterإىل أن املوهــوب واملتفــوق مهــا مــن لديهمــا مقــدرة أو اســتعداد طبيعــي ،ويشـران يف
اللغــة العربيــة إىل معــى العلــو واالســتعداد للرباعــة واالمتيــاز ،فالموهبــة تعــي العطيــة وهــي كل مــا
أمكــن اهلل الفــرد ومنحــه إيــاه ،كمــا تعــي االســتعداد الفطــري لــدى املــرء للرباعــة يف فــن أو حنــوه،
أمــا التفــوق فهــي مــن “فــوق” ظــرف مــكان يفيــد العلــو واالرتفــاع ،وفــاق الرجــل أصحابــه أي
الهــم بالشــرف وصــار أفضــل منهــم ،والفائــق هــو اجليــد مــن كل شــيء ،واملمتــاز علــى غــره مــن
َع ُ
الناس(.القريطــي)125 ،2005 ،
وتعـِّـرف اجلمعيــة األمريكيــة املتفــوق بأنــه :ذلــك الفــرد الــذي متكنــه قدراتــه العاليــة مــن القيــام
بــأداء متميــز بدرجــة ملحوظــة ودائمــة مقارنــة باجملموعــة العمريــة الــي ينتمــي إليهــا ،والــذي حيتــاج
إىل خدمــات وبرامــج تربويــة خاصــة فــوق مــا يقــدم عــادة يف الربامــج املدرســية العاديــة؛ ليتمكــن
مــن حتقيــق إســهاماته حنــو ذاتــه وحنــو اجملتمع(.خضــر)334 ،2000 ،
وعــن عالقــة التفــوق العقلــي بالموهبــة فقــد اســتخدام مصطلــح موهــوب ( (Giftedيف
البدايــة للتعبــر عــن التفــوق واملتفوقــن س ـواء كان التفــوق دراســيا أم عقليــا ،وشــاع اســتخدام
املوهبــة يف أمريــكا وأوروبــا مبعــى التفــوق العقلــي ،وأدى ذلــك إىل الربــط بــن الــذكاء والتحصيــل،
وللداللــة علــى ارتفــاع مســتوى أداء الفــرد يف جمــال مــا أو أكثــر مــن اجملــاالت األكادمييــة أو غــر

مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

حبوث علمية

األكادمييــة الــي حتظــى بالقبــول واالستحســان االجتماعي(.ســليمان وأمحــد)15 ،2001 ،
مــن خــال مــا ســبق يُالحــظ أن مــن الرتبويــن مــن ســاوى بــن مفهومــي املوهبــة والتفــوق،
صــل بــن املفهومــن مــن خــال جمموعــة مــن الفــروق ،أمههــا أن التفــوق يظهــر مــع
ومنهــم مــن فَ َ
األداء املرتفــع ،وبـ ْذل اجلهــود غــر العاديــة ،دون أن ينطــوي ذلــك علــى وجــود اســتعداد وقــدرات
كامنــة ،أمــا املوهــوب فهــو كل مــن يتمتــع بقــدرة اســتثنائية ،واســتعداد فطــري وقــدرات شــخصية
عاليــة كالدافعيــة ،واإلبــداع العــام والطالقــة يف التفكــر ،واألصالــة ،واملثابــرة ،و أمنــاط التفكــر
اجملــرد.
الموهوبون لغويا:
املوهوبــون يف اللغــة إحــدى فئــات املوهوبــن الــي ال تـزال حباجــة إىل اهتمــام تربــوي مــن قِبــل
الباحثــن؛ حيــث ختتلــف خصائصهــم وأســاليب التعلــم املقدمــة هلــم عــن العاديــن؛ وذلــك ألن
املوهوبــن يف اللغــة عــادة مــا مييلــون إىل اســتخدام أمنــاط تفكــر لغويــة خاصــة هبــم ،فهــم يف حاجــة
إىل التجديــد والتطويــر يف أســاليب التعليــم والتعلــم.
تعريف الموهوب لغويا:
تعـِّـرف مــى أمحــد مزيــد املوهــوب لغويــا بأنــه «الطالــب الــذي يظهــر مســتوى مرتفعــا مــن األداء
اللغــوي واســتعدادا فريــدا يف أحــد اجملــاالت اللغويــة ،والــي حتتــاج قــدرات خاصــة بشــرط أن يكــون
هــذا الفــرد متمتعــا مبســتوى مرتفــع مــن الــذكاء واالبتــكار»( .مزيــد)15 ،2008،
والطالــب املوهــوب لغويــا هــو الطالــب الــذي يُظهــر مســتوى مرتفعــا مــن إنتــاج لغــوي متميــز،
ويظهر هذا األداء من خالل درجاته على بطارية الكفاءة اللغوية واختبارات الذكاء والتحصيل
واالبتــكار حبيــث ال تقــل عــن املئيــي (( .)90أبــو عــوف.)9 ،2004 ،
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وعرفــت باســكا الطــاب املوهوبــن لغويــا بأهنــم أولئــك الذيــن لديهــم مهــارة عاليــة يف الطالقــة
اللغويــة واالرجتاليــة العفويــة فيمــا يتحدثــون بــه أو فيمــا يكتبونــه(Baska, 1996, 14) .
وإجرائيــا ميكــن تعريــف املوهــوب لغويــا بأنــه تلميــذ املرحلــة اإلعداديــة الــذي ميتلــك القــدرة علــى
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اإلنتــاج اللغــوي املتميــز ،ويظهــر براعــة يف جمــال األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي –
الكتابــة اإلبداعيــة) ،ولديــه مــن االســتعدادات والقــدرات اللغويــة واالبتكاريــة مــا يؤهلــه لذلــك،
كمــا أنــه يتمتــع مبجموعــة مــن اخلصائــص اللغويــة واملعرفيــة واالنفعاليــة الــي متيــزه عــن غــره مــن
الطــاب العاديــن.
يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أن املوهوبــن لغويــا يتمتعــون باخلصائــص الــي متيــز الطــاب
املوهوبــن بشــكل عــام ،باإلضافــة إىل القــدرات واخلصائــص اللغويــة املتنوعــة الــي تتمثــل يف القــدرة
علــى األداء اللغــوي الواضــح ،والتميــز يف شــكل هــذا األداء اســتماعا وحتدثــا وقـراءة وكتابــة.
أهم الخصائص اللغوية للموهوبين لغويا:
حــددت بعــض الدراســات واألدبيــات الرتبويــة مثــل (:أبــو عــوف( ،)1997 ،جــروان،
( ،)1999جــروان 2002 ،أ)( ،أمحــد( )2008 ،العاجــز ومرجتــي )2012 ،جمموعــة مــن
اخلصائــص املختلفــة للطــاب املوهوبــن والفائقــن لغويــا ،وقــد أفــاد البحــث احلــايل مــن هــذه
الدراســات يف بنــاء قائمــة باخلصائــص اللغويــة واملعرفيــة واالنفعاليــة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا
باملرحلــة اإلعداديــة ،وفيمــا يلــي أهــم اخلصائــص اللغويــة للموهــوب لغويــا كمــا حتــددت يف البحــث
احلــايل:
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جدول ( )1قائمة بخصائص التالميذ الموهوبين لغوياً (المعرفية – االنفعالية – اللغوية) بالمرحلة اإلعدادية
الخصائص الفرعية

الخصائص العامة

تنوع االهتمامات العلمية.
إدراك العالقات بين األجزاء واألفكار بصورة واضحة.
المرونة والسرعة في عمليات التفكير.
عمق األفكار وأصالتها.
التوصل إلى حلول غير تقليدية للمشكالت.
قدرة عالية على التفكير المتشعب والتفكير التباعدي.
قوة التركيز واالنتباه.
الخصائص المعرفية

كثرة االطالع.
الفضولية المعرفية.
تساؤالت تفوق مستوى عمره الزمني أو عمره الصفي.
تفضيل العمل االستقاللي.
المثابرة.
االهتمامات البحثية وإنشاء القوائم والتصنيفات.
استيعاب ما يقدم إليه من مفاهيم ومعلومات بسرعة.
لديه اهتمامات بحثية ومعرفية متنوعة.
قدرات عالية في التفكير المجرد و التعامل مع األنظمة الرمزية.
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تابع جدول ( )1قائمة بخصائص التالميذ الموهوبين لغوياً (المعرفية – االنفعالية – اللغوية) بالمرحلة اإلعدادية
الخصائص الفرعية

الخصائص العامة

اإلحساس باالختالف عن اآلخرين.
القدرة على الضبط الداخلي والتحكم فى الذات.
توقع األداء األفضل من الذات.
السعي نحو الكمالية في كل األعمال التي يؤديها.
حس الدعابة المرتفع.
القيادية.
التمسك بالقيم العليا كالعدالة والحرية والمساواة.
الخصائص االنفعالية

قوة الدافعية.
السعي إلى تحقيق الذات.
االهتمام بمشكالت اآلخرين وتقديم المساعدة لهم.
قدرة جيدة على التمييز بين الصواب والخطأ والحقوق والواجبات.
الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية.
الحماس في أداء المهمات واالستغراق الكلى فيها.
الشعور بالمسئولية واالنضباط.
إصدار األحكام على الذات وعلى اآلخرين.
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تابع جدول ( )1قائمة بخصائص التالميذ الموهوبين لغوياً (المعرفية – االنفعالية – اللغوية) بالمرحلة اإلعدادية
الخصائص العامة

الخصائص الفرعية

القدرة على التعبير األصيل عن األفكار.

استخدام المصطلحات اللغوية بطريقة مفهومة ولها معنى.
اتسام األفكار اللغوية بالجدة والتفرد.
اللمسات اإلبداعية اللغوية في المنطوق أو المكتوب.
قدرة عالية على الربط بين األشتات اللغوية إلنتاج أفكار جديدة.
التعامل مع األلغاز اللغوية بسهولة.
قدرة عالية على استخدام التراكيب اللغوية المعقدة.
التعبير اللفظي المفصل لتفسير ما يدور حوله.
لديه حصيلة كبيرة من المفردات والمترادفات.
تكوين بناء معرفي لغوي يساعد في فهم العالقات والمترابطات.
قدرة عالية على التفكير اللغوي المنظومي.
استيعاب المفردات اللغوية الجديدة.
إنتاج أساليب وصور لغوية جديدة.
استخدام ألفاظ لغوية غير متداولة في فئته العمرية.
قدرة على التوسع في المناقشات والمحادثات وإثرائها.

الخصائص اللغوية

طالقة لغوية وفكرية.
استيعاب المقروء بسهولة.
الميل لقراءة الموضوعات التي تتطلب تفكيراً مجرداً.
خيال لغوى خصب يتصف بالنشاط.
التعبير اإلبداعي المتميز.
تدعيم األفكار اللغوية باألدلة والشواهد.
استخدام الصور البيانية والمواقف البالغية بشكل إبداعي.
أصالة األفكار اللغوية المطروحة.
توليد معان لغوية متعددة لفكرة واحدة.
قدرة على ترتيب األفكار وتسلسلها.
توظيف األلفاظ في سياقات لغوية ابتكارية.
قدرة لفظية وتطور لغوي مرتفع.
الميل للقراءة الحرة.
الجرأة األدبية والقدرة الخطابية والتمثيلية.
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تذوق الجماليات في النصوص األدبية.
معالجة النظم اللغوية المجردة.
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مفهوم األداء اللغوي اإلبداعي
األداء اللغــوي هــو ممارســة اللغــة واســتعماالهتا يف احليــاة ،وهــو كل مــا يصــدر عــن اإلنســان
مــن كالم يتواصــل بــه مــع غــره مــن بــي جنســه لقضــاء حاجــة مــن حاجاتــه احلياتيــة سـواء كان
هــذا الــكالم منطوق ـاً أم مكتوباً(.مــكاوي)8 ،2002،
وهــو طريقــة اســتعمال اللغــة هبــدف التواصــل يف ظــروف التكلــم العاديــة للتعبــر عــن األفــكار
باســتخدام الكلمات املناســبة( .شــاش ،)9،2001،ويشــر إىل قدرة الطالب على مارســة اللغة
يف مواقف التواصل إنتاجا وتلقياً من خالل إنشائه الرسالة وترميزها( .عبد الباقى)15،2011،
ويعــرف األداء اللغــوي اإلبداعــي بأنــه إنتــاج اللغــة وفــق معايــر معينــة ،منهــا الدقــة اللغويــة
واجلــودة واألصالــة ،أو هــو االســتخدام اللغــوي الــذي يقــوم علــى تركيــب األلفــاظ أو إعــادة تركيبهــا
وفــق معايــر لغويــة وبالغيــة إبداعيــة ،تتصــف بالطالقــة واملرونــة واألصالــة والتفاصيــل( .نصــر،
)189 ،2007
وباإلفادة من هذه الدراسات ،ولغرض البحث احلايل ميكن تعريف األداء اللغوي اإلبداعي
بأنـ�ه ممارســة تلميــذ املرحلــة اإلعداديــة املوهــوب لغويــا للغــة واســتعماالهتا بشــكل إبداعــي مــن
خــال اجملــاالت األدبيــة املختلفــة ،والقــدرة علــى التحــدث اإلبداعــي والكتابــة اإلبداعيــة بشــكل
يتصــف بالطالقــة واملرونــة واألصالــة والتوســع ،ويؤثــر يف املتلقــي تأثـرا مجيــا ،مــن خــال مــا حيملــه
هــذا التعبــر مــن مشــاعر وانفعــاالت وأحاســيس ،أو هــو تعبــر تلميــذ املرحلــة اإلعداديــة املوهــوب
لغوي ـاً عــن أحاسيســه وعواطفــه ومشــاعره وأفــكاره املبتكــرة واإلبداعيــة بأســلوب أديب منتظــم
يتســم بالطالقــة واملرونــة واألصالــة اللغويــة والتوســع ،وذلــك يف جمــايل اللغــة اإلنتاجيــة( :التحــدث
اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة).
األداء اللغوي اإلبداعي لدى الموهوبين لغويا
الطــاب املوهوبــون لغويــا لديهــم القــدرة علــى اكتشــاف عالقــات لغويــة جديــدة أو حلــول
أصيلــة ،تتســم باجلــدة واملرونــة ،والقــدرة علــى إنتــاج فِ َكــر جديــدة مــن عناصــر قدميــة ،حبيــث
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تتميــز هــذه القــدرة بالطالقــة واملرونــة واألصالــة والتوســع ،وتــأيت هــذه القــدرة مــن كوهنــم يتمتعــون
مبجموعــة مــن اخلصائــص اللغويــة الــي متيزهــم عــن الطــاب العاديــن.
واللغــة العربيــة بفنوهنــا األدبيــة املختلفــة جمــال خصــب لإلبــداع األديب؛ فالروايــة والقصــة
القصــرة والشــعر واملقــال واخلاطــرة واخلطبــة والوصيــة وغريهــا جمــاالت أدبيــة هلــا أشــكال عــدة،
وأغـراض خمتلفــة تتيــح فرصـاً كبــرة إلبداعــات متعــددة األشــكال واألغـراض؛ وألن اللغــة العربيــة
متتــاز جبمــال األســلوب وروعــة اخليــال ودقــة املعــى وحســن التعبــر فهــي تدفــع العقــول إىل التفكــر
والتحليــل واالســتنتاج واملقارنــة واإلبــداع( .الناقــة وآخــرون)259 ،1986 ،
ويعــرف اإلبــداع يف اللغــة العربيــة بأنــه القــدرة علــي إنتــاج أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار
واملعــاين اجلديــدة الــي تتميــز بالطالقــة واملرونــة واألصالــة ،وذلــك يف صــورة مفــردات وتراكيــب
ومجــل مكتوبــة أو منطوقــة؛ اســتجابة ملوقــف أو مثــر لغوي(.حممــود)199 ،2007 ،
وتعــرف أمــاين عبــد املقصــود اإلبــداع األديب بأنــه "اإلبــداع بــكل عملياتــه يف أي فــن مــن
الفنــون اللغويــة واألدبيــة باســتخدام العناصــر اللغويــة الســليمة ،وتضمــن الناتــج اإلبداعــي للقيــم
الفنيــة للعمــل األديب ،هبــدف إمتــاع املتلقــي والتأثــر عليــه إجيابي ـاً" (.عبــد املقصــود)3،2004،
واألداء اإلبداعــي للغــة العربيــة لــدى الطــاب املوهوبــن يتميــز مبجموعــة مــن الســمات منهــا:
القــدرة علــى اكتشــاف عالقــات جديــدة يف املوقــف اللغــوي ،والقــدرة علــى اســتنطاق تلــك
العالقــات ،واإلفصــاح عنهــا ،والربــط بــن العالقــات اجلديــدة املكتشــفة ،وتوظيفهــا بشــكل
إبداعي(.عبــد املقصــود)3،2004،
واألداء اللغــوي اإلبداعــي يتطلــب جمــاالت ومهــارات؛ كــي يكــون مع ـراً وفعــاالً يف مواقــف
االتصال ،وتتعدد مهارات األداء اللغوي اإلبداعي املناســبة للتالميذ املوهوبني لغويا ،واليت متكنهم
العـــدد2015 ) 2 ( :

مــن إنتــاج لغــة إبداعيــة متميــزة ،والدراســة احلاليــة بصــدد تنــاول مهــارات األداء اللغــوي اإلنتاجيــة
(التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) املناســبة لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة املوهوبــن لغويــا.
كمــا أن املوهــوب لغويـاً حيتــاج إىل منــاخ حــر عنــد التعبــر بنوعيــه (الشــفوي  -الكتــايب) ،فهــو
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حباجــة إىل إس ـراتيجيات وأمنــاط تعلــم غــر تقليديــة ،تضعــه يف منــاخ فكــري إبداعــي ،وتســتثري
فكــره وقدراتــه الكامنــة ،والدراســة احلاليــة تقــدم برناجمــا للموهوبــن لغويــا يرتكــز علــى منــاذج
تعليميــة إبداعيــة تضــع املوهــوب لغويــا يف جمــال األداء اللغــوي اإلبداعــي (حتدثــا وكتابــة) ،وســيأيت
احلديــث بالتفصيــل عــن األداء اللغــوي اإلبداعــي لــدى املوهوبــن لغويــا يف احملــور الثــاين مــن هــذا
الفصــل.
اإلجراءات التجريبية للبحث :اشتملت اإلجراءات التجريبية للبحث الحالي على ما يأتي:
أوال -إعــداد قائمــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي  -الكتابة
اإلبداعية)
ـايل التحــدث والكتابــة
هدفــت القائمــة إىل حتديــد مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي يف جمـ ّ
الالزمــة لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة املوهوبــن لغويــا.
إعداد االستبانة في صورتها األولية:
بعــد حتديــد مصــادر إعــداد االســتبانة مت التوصــل للمهــارات الرئيســة ،والفرعيــة ،واألدائيــة
ملهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي ،وجــاءت االســتبانة يف صورهتــا األوليــة تتضمــن مهــاريت األداء
اللغــوي اإلبداعــي الرئيســتني :التحــدث اإلبداعــي ،والكتابــة اإلبداعيــة ،وتفــرع عــن كل منهمــا
مهــارات :الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالــة ،والتوســع كمهــارات فرعيــة ،وانبثــق عــن كل منهــا جمموعــة
مــن املهــارات األدائيــة للتحــدث والكتابــة اإلبداعيـ ْـن.
صوغ قائمة مهارات األداء اللغوي اإلبداعي في شكلها النهائي:
مت تعديــل قائمــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي وفق ـاً آلراء احملكمــن  ،وأصبحــت يف
شــكلها النهائــي تشــتمل علــى جمموعــة مــن املهــارات األدائيــة للتحــدث والكتابــة ،واجلــدول التــايل
يوضــح العــدد اإلمجــايل لتلــك املهــارات الرئيســة والفرعيــة واألدائيــة.
العـــدد2015 ) 2 ( :
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جدول ( )2مهارات األداء اللغوي اإلبداعي (التحدث اإلبداعي -الكتابة اإلبداعية)
املهارة الرئيسة

التحدث اإلبداعي

الكتابة اإلبداعية

لتالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين لغوياً

املهارة الفرعية
الطالقة
املرونة
األصالة
التوسع
اإلجاميل
الطالقة
املرونة
األصالة
التوسع
اإلجاميل

عدد املهارات األدائية
10
7
6
8
 31مهارة أدائية
7
7
7
5
 26مهارة أدائية

النسبة املئوية للمهارات األدائية
%32.2
%22.6
%19.4
%25.8
%100
%26.9
%26.9
%26.9
%19.3
%100
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وبالتوصــل للصــورة النهائيــة لقائمــة األداء اللغــوي اإلبداعــي للموهوبــن لغويــا ،تتــم اإلجابــة
عــن الس��ؤال البحث�يـ ال��ذي نصــه" :مــا مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي –
الكتابــة اإلبداعيــة) املناســبة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟"
ثانيا -إعداد أدوات القياس
 -1اختبار مهارات التحدث اإلبداعي للتالميذ الموهوبين لغويا بالمرحلة اإلعدادية:
هــدف االختبــار قيــاس مــدى توافــر بعــض مهــارات التحــدث اإلبداعــي احملــددة بالبحــث
احلــايل لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي املوهوبــن لغويــا.
وصف االختبار
اشــتمل االختبــار أربعــة أجـزاء حبيــث تغطــي مهــارات التحــدث اإلبداعــي احملــددة يف البحــث
احلــايل ،وكانــت تلــك األجـزاء كمــا يلــي:
g gاجلزء األول :واشتمل ( )12سؤاال.
g gاجلزء الثاين :واشتمل ( )3أسئلة.
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g gاجلزء الثالث :واشتمل ( )6أسئلة.
g gاجلــزء الرابــع :واشــتمل ( )3أســئلة خيتــار التلميــذ منهــا واحــدا فقــط؛ حيــث
متثلــت أســئلة هــذا اجلــزء يف أســئلة تعبرييــة مفتوحــةُ ،فتكــت احلريــة للتلميــذ يف اختيــار
املوضــوع الــذي يناســب ميولــه واهتماماتــه.
وبذلــك يتكــون االختبــار مــن ( )22س ـؤاال مــن أســئلة التحــدث اإلبداعــي ،موزعــة علــى
األج ـزاء األربعــة لالختبــار ككل.
صدق االختبار وثباته
مت التأكــد مــن أن مفــردات االختبــار صادقــة بعــد عرضــه علــى احملكمــن ،وإجـراء التعديــات
الالزمــة بنــاءً علــى آرائهــم ومالحظاهتــم ،ومت حســاب ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة
(ألفاكرونبــاك) ،وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تطبيــق االختبــار مــرة واحــدة ،حيــث طُبــق االختبــار
علــى عينــة قدرهــا ( )30تلميــذا وتلميــذة ،وقــد بلــغ معامــل الثبــات هبــذه الطريقــة ( )0.91وهــي
نســبة دالــة عنــد مســتوى ( ،)0.01ويشــر ذلــك إىل ارتفــاع نســبة ثبــات االختبــار ،وصالحيتــه
للتطبيــق علــى جمموعــة البحــث األساســية.
زمــن االختبــار :مت حتديــد زمــن االختبــار عــن طريــق حســاب متوســط الزمــن املســتغرق ألســرع
تلميــذ باإلضافــة للزمــن الــذي اســتغرقه أبطــأ تلميــذ ،وكان املتوســط يســاوي ( )90دقيقــة.
الصورة النهائية لالختبار
بعــد إج ـراء التعديــات املناســبة علــى مواقــف االختبــار ،وذلــك علــى ضــوء آراء احملكمــن،
ونتائــج التجربــة االســتطالعية ،وبعــد التأكــد مــن ثبــات االختبــار وصدقــه ،أصبــح االختبــار يف
صورتــه النهائيــة جاه ـزا للتطبيــق علــى جمموعــة البحــث األساســية.
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 -2اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية
هــدف االختبــار تعــرف مــدى توافــر مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين
اإلعــدادي املوهوبــن لغويــا.
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وصــف االختبــار :اشــتمل االختبــار ثالثــة أجـزاء حبيــث تغطــي مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة احملــددة
بالبحــث احلــايل ،وكانــت تلــك األجـزاء كمــا يلــي:
g gاجلزء األول :واشتمل ( )7مواقف للكتابة اإلبداعية.
g gاجلزء الثاين :واشتمل ( )5مواقف للكتابة اإلبداعية.
g gاجلزء الثالث :واشتمل ( )5مواقف للكتابة اإلبداعية.
صدق االختبار وثباته
مت التأكــد مــن أن مفــردات االختبــار صادقــة بعــد العــرض علــى احملكمــن ،وإجـراء التعديــات
الالزمــة بنــاءً علــى آرائهــم ومالحظاهتــم ،ومت اســتخدام معادلــة (ألفاكرونبــاك) حلســاب ثبــات
االختبــار ،وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تطبيــق االختبــار مــرة واحــدة ،حيــث طُبــق االختبــار علــى
عينــة قدرهــا ( )30تلميــذا وتلميــذة ،وقــد بلــغ معامــل الثبــات ( ،)0.87وهــي نســبة دالــة عنــد
مســتوى ( ،)0.01ويشــر ذلــك إىل ارتفــاع نســبة ثبــات االختبــار ،وصالحيتــه للتطبيــق علــى
جمموعــة البحــث األساســية.
زمــن االختبــار :مت حتديــد زمــن االختبــار عــن طريــق حســاب متوســط الزمــن املســتغرق ألســرع
تلميــذ باإلضافــة للزمــن الــذي اســتغرقه أبطــأ تلميــذ ،وكان املتوســط يســاوي  60دقيقــة ،وبذلــك
مت التوصــل للصــورة النهائيــة لالختبــار.
بعــد تطبيــق أدوات الكشــف عــن التالميــذ املوهوبــن لغويــا املحــددة بالبحــث احلــايل مت حتليــل درجــات
ُ
التالميــذ وفقــا لطريقــة تصحيــح كل أداة ،علمــا بــأن اختيــار التالميــذ جمموعــة البحــث احلــايل مــن املوهوبــن
لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة وفقــا ألدوات الكشــف قــد خضــع للشــروط التاليــة جمتمعــة:
١.١حصول التلميذ على درجة ذكاء ال تقل عن املئيين ( )80يف اختبار الذكاء املستخدم.
٢.٢حصول التلميذ على درجة ابتكارية ال تقل عن املئيين ( )90يف اختبار التفكري االبتكاري املستخدم.
٣.٣حصــول التلميــذ علــى درجــة لغــة ال تقــل عــن املئيــي ( )90يف اختبــاري الثــروة اللغويــة،
والق ـراءة الناقــدة.
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عينة البحث وتوصيفها:
وفقـاً للشــروط الســابقة مت اختيــار جمموعــة حبثيــة واحــدة مــن تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي
بلــغ عددهــا ( )43تلميــذا وتلميــذة بنســبة ( )%17.9مــن الذيــن طُبقــت عليهــم أدوات الكشــف
(علمــا بــأن عــدد فصــول الصــف الثــاين اإلعــدادي باملدرســة حمــل التطبيــق بلــغ ســتة فصــول بواقــع
( )40تلميــذا لــكل فصــل؛ أي أن العــدد اإلمجــايل للصــف الثــاين اإلعــدادي بلــغ ( )240تلميــذا).
تطبيــق أدوات القيــاس :طُبقــت أدوات القيــاس علــى التالميــذ جمموعــة البحــث؛ هبــدف
التعــرف علــى مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لــدى التالميــذ ،ومــن مث مت التوصــل
إىل نتائــج البحــث وحتليلهــا.
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نتائج البحث وتفسيرها ،ودالالتها التربوية:
تمــت اإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث والــذي ينــص علــى« :مــا خصائــص
التالميــذ املوهوبــن لغويــا (املعرفيــة – االنفعاليــة – اللغويــة) باملرحلــة اإلعداديــة؟» ،مــن خــال
بنــاء قائمــة باخلصائــص اللغويــة واملعرفيــة واالنفعاليــة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؛
حيــث أفــاد البحــث احلــايل مــن الدراســات الســابقة وأراء املختصــن يف بنــاء القائمــة.
تمــت اإلجابــة عــن الس ـؤال الثانــي مــن أســئلة البحــث والــذي ينــص علــى «مــا مهــارات األداء
اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) املناســبة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة
اإلعداديــة؟» مــن خــال التوصــل للصــورة النهائيــة لقائمــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث
اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) اإلبداعيــة املناســبة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة.
اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث والــذي ينــص علــى« :مــا مــدى توافــر
مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) لــدى التالميــذ
املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟»

مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

حبوث علمية

مت التوصــل إىل اإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مــن خــال تطبيــق أدوات القيــاس املســتخدمة يف
البحــث احلــايل علــى التالميــذ عينــة البحــث ،حيــث مت التوصــل إىل الصــورة النهائيــة الختبــار
مهــارات التحــدث اإلبداعــي للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة ،كمــا توصــل إىل
الصــورة النهائيــة الختبــار مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة للتالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة،
ومــن مثّ حتديــد جمموعــة البحــث ،وتطبيــق األدوات ،ومعاجلــة البيانــات اإلحصائيــة للتطبيــق علــى
جمموعــة البحــث.
وقد اتخذ البحث الحالي نسبة % 70كحد أدنى المتالك التلميذ لهذه المهارات وتوافرها
لديــه ،وفقــا للمعادلــة التاليــة:
مدى امتالك الطالب للمهارة = جمموع الدرجات لإلجابات الصحيحة × 100
اجملموع الكلي للدرجات
1-1مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي) لدى التالميذ
الموهوبين لغويا بالصف الثاني اإلعدادي:
بعــد أن مت تطبيــق اختبــار مهــارات التحــدث اإلبداعــي ،ورصــد إجابــات الطلبــة،
جــرى حســاب نســبة امتــاك الطــاب ملهــارات التحــدث اإلبداعــي والــي حددهــا البحــث
احلــايل ب ـ  % 70حيــث تبــن مــا يلــي:
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مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

جدول ( )3نسب توافر مهارات التحدث اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين لغويا بالمرحلة اإلعدادية

المهارة الرئيسة

المهارة الفرعية

المهارة األدائية

%51.2

غير دالة

إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار المرتبطة بالموضوع خالل التحدث%65.9 .

غير دالة

تعدد صور الوصف الشفوي لألشياء المحيطة.

%55.8

غير دالة

تكوين أكبر عدد من الجمل المفيدة مستخدماً كلمات معينة.

%45.2

غير دالة

%33.8

غير دالة

طالقة الحديث والجرأة فيه.

%29.5

غير دالة

تنويع طبقات الصوت بما يناسب المعنى.

%46.7

غير دالة

اقتراح أكبر عدد ممكن من المقدمات لعمل أدبي ما (قصة – مقال –.)....

%33.8

غير دالة

اقتراح أكبر عدد ممكن من النهايات لعمل أدبي ما (قصة – مقال –.)....

%35.7

غير دالة

التعبير عن الفكرة الواحدة بأساليب مختلفة.

%81.8

دالة

%58

غير دالة

%45.7

غير دالة

التسلسل المنطقي في عرض األفكار المنطوقة.

%44

غير دالة

التواصل البصري مع المستمعين أثناء التحدث.

%83.7

دالة

سرد النص في صورة بناء جديد مع تغيير بعض األحداث أو األشخاص%21.4 .

غير دالة

سالسة االنتقال بين األفكار أثناء التحدث.

%27.2

غير دالة

الربط بين األفكار بعالقات لغوية جديدة أثناء الحديث.

%24.4

غير دالة

إعطاء تفصيالت من نوع جديد عن الموضوع عند التحدث.

%59.5

غير دالة

استخدام المقدمات الشائقة غير المألوفة.

%26.7

غير دالة

%34

غير دالة

%43.7

غير دالة

%50

غير دالة

حداثة األفكار المقدمة في الحديث.

%29.5

غير دالة

وصف األشياء أو األشخاص وصفاً تفصيلياً.
استخدام الصور البيانية والمواقف البالغية بشكل إبداعي.

%46.7

غير دالة

%65.9

غير دالة

الربط بين األشتات اللغوية إلنتاج فكرة جديدة.

%55.8

غير دالة

إضافة (أشخاص – أماكن – أحداث) جديدة للقصة أو النص.

%76.7

دالة

اقتراح المزيد من التفاصيل على النص إلثراء الفكرة.

%65.9

غير دالة

التوسع في المناقشات والمحادثات وإثراؤها.

%55.8

غير دالة

سرد الموضوع بشكل مغاير لما ورد في النص األصلي.

%39.5

غير دالة

التضمين واالستشهاد إلثراء الحديث.

%46.7

غير دالة

تعدد محاور الحديث في الحدث الواحد.

الطالقة

إيجاد عالقات ( تشابه – تضاد ) بين األفكار أثناء الحديث.

إعادة ترتيب األفكار اللغوية دون اإلخالل بالمعنى األصلي.

األداء اللغوي
(التحدث اإلبداعي)

تطوير الفكرة اللغوية إلنتاج أفكار جديدة.
المرونة

األصالة

اإللقاء المعبر للنص اللغوي.
التعبير الشفوي عن تجارب وأحداث حقيقية وخيالية بشكل غير
مألوف.
توظيف المصطلحات اللغوية الجديدة بطريقة مفهومة خالل الحديث.

األداء اللغوي
(التحدث اإلبداعي)
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نسبة التوافر

الداللة

مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

حبوث علمية

يتضح من جدول ( )3أن مجيع مهارات األداء اللغوي اإلبداعي يف جمال التحدث اإلبداعي
جــاءت دون املســتوى املطلــوب توافــره لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة ،فيمــا
عــدا املهــارات« :التواصــل البصــري مــع املســتمعني أثنــاء التحــدث» ،وقــد جــاءت نســبة توافرهــا
لــدى الطــاب ( ،)% 83.7وهــي أعلــى نســبة يف القائمــة ككل ،تلتهــا مهــارة «التعبــر عــن
الفكــرة الواحــدة بأســاليب خمتلفــة» ،حيــث جــاءت نســبتها املئويــة ( ،)%81.8وجــاءت مهــارة
«إضافــة (أشــخاص – أماكــن – أحــداث) جديــدة للقصــة أو النــص» بنســبة توافــر (،)%76.7
بينمــا جــاءت نســب توافــر بقيــة املهــارات يف جمــاالت الطالقــة واملرونــة واألصالــة دون املســتوى
املطلــوب الــذي يعــر عــن اخلصائــص اللغويــة للطــاب املوهوبــن باملرحلــة اإلعداديــة.
وقــد تراوحــت نســب توافــر مهــارات التحــدث اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة
املوهوبــن لغويــا فيمــا دون مســتوى ( )%70كحــد أدىن لتوافــر املهــارات مــا بــن نســب ()%21
و( )%65وهــو مــا يشــر إىل عــدم توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي يف جمــال التحــدث
لــدى الطــاب املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة.
2-2مــدى توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (الكتابــة اإلبداعيــة) لــدى التالميــذ
الموهوبين لغويا بالصف الثاني اإلعدادي:
بعــد أن مت تطبيــق اختبــار مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة ،ورصــد إجابــات الطلبــة ،جــرى حســاب
نســبة امتــاك الطــاب يف مهــارات الكتابــة اإلبداعيــة والــي حددهــا البحــث احلــايل ب ـ % 70
حيــث تبــن مــا يلــي:
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مهارات األداء اللغوي اإلبداعي ومدى توافرها لدى التالميذ املوهوبني باملرحلة اإلعدادية

جدول ( )4نسب توافر مهارات الكتابة اإلبداعية لدى التالميذ الموهوبين لغويا بالمرحلة اإلعدادية
املهارة
الرئيسة

املهارة
الفرعية

الطالقة
األداء اللغوي
(الكتابة
اإلبداعية)
املرونة

األداء اللغوي
(الكتابة
اإلبداعية)

األصالة

التفاصيل

املهارة األدائية

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية

دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
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تعدد استخدامات اللفظ الواحد يف أكرث من سياق لغوي.
اقرتاح أكرب عدد ممكن من املقدمات لعمل أديب ما (قصة – مقال –.)....
اقرتاح أكرب عدد ممكن من النهايات لعمل أديب ما (قصة – مقال –.)....
إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار املرتبطة مبوضوع جديد.
تعدد محاور الكتابة يف الحدث الواحد.
اقرتاح عناوين إبداعية متعددة للنص األديب.
إيجاد عالقات ( تشابه -تضاد ).... -بني أفكار وكلامت معينة.
بناء تصور جديد للنص مع تغيري بعض األحداث أو األشخاص.
سالسة االنتقال بني األفكار خالل الكتابة.
ترتيب األفكار بشكل أفضل مام وردت عليه يف النص األصيل.
تطوير الفكرة اللغوية إلنتاج أفكار جديدة.
كتابة مقدمات متنوعة للعمل األديب.
تحويل نص أديب إىل نوع أديب آخر.
الربط بني األفكار بعالقات لغوية جديدة.
حداثة األفكار املقدمة يف النص املكتوب.
تفرد األفكار وأصالتها.
استخدام الرتاكيب الشائعة يف سياق جديد.
االهتامم باملقدمات الشائقة وغري املألوفة.
كتابة خامتة غري تقليدية للعمل األديب.
استدعاء أفكار وآراء مختلفة عن اآلخرين خالل الكتابة.
التعبري عن تجارب وأحداث حقيقية وخيالية بشكل غري مألوف.
إضافة أجزاء جديدة للنص املكتوب إلثراء الفكرة.
إعادة إنتاج النصوص بأسلوب أديب أكرث توسعا.
الجمع بني فكرتني مختلفتني إلنتاج فكرة جديدة متاماً.
الربط بني األشتات اللغوية إلنتاج أفكار جديدة.
تدعيم األفكار اللغوية باألدلة والشواهد.

نسبة
التوافر
%75.5
%36.7
%44.8
%55.7
%45.2
%75.9
%55.8
%45.2
%33.8
%41.8
%45.2
%65.9
%55.8
%33.7
%31.4
%27.2
%74.4
%29.5
%46.7
%55
%45.2
%65.9
%29.5
%26.7
%25.2
%65.9
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جــاءت املهــارات األدائيــة يف مســتويات الطالقــة واملرونــة واألصالــة والتفاصيــل دون املســتوى
املطلــوب توافــره لــدى الطــاب املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؛ حيــث جــاءت مجيــع نســب
املهــارات األدائيــة دون مســتوى ( ،)%70فيمــا عــدا ( )3مهــارات أدائيــة كان ترتيبهــا كالتــايل:
اق ـراح عناويــن إبداعيــة متعــددة للنــص األديب»؛ حيــث جــاءت نســبتها ( ،)%75.9وجــاءت
بعدهــا مهــارة «تعــدد اســتخدامات اللفــظ الواحــد يف أكثــر مــن ســياق لغــوي» حيــث جــاءت
نســبتها ( ،)%75.5وجــاءت مهــارة « اســتخدام الرتاكيــب الشــائعة يف ســياق جديــد» بنســبة
( ،)%74.4وتراوحت نســبة بقية املهارات دون مســتوى التوافر بني ( )%25و( ،)%65ويشــر
ذلــك إىل عــدم توافــر املهــارات األدائيــة الكتابيــة اإلبداعيــة لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا باملرحلــة
اإلعداديــة.
تفسير النتائج واالستنتاجات:
تشــر نتائــج اجلدولــن ( )4،3واللذيــن يتعلقــا باإلجابــة عــن السـؤال البحثــي "مــا مــدى توافــر
مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة) لــدى التالميــذ
املوهوبــن لغويــا باملرحلــة اإلعداديــة؟" إىل عــدم توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي يف
جمــايل (التحــدث اإلبداعــي– الكتابــة اإلبداعيــة) احملــددة بالبحــث احلــايل فيمــا عــدا مهــارات
التحــدث املتعلقــة ب ـ " :التواصــل البصــري مــع املســتمعني أثنــاء التحــدث" ،و"التعبــر عــن الفكــرة
الواحــدة بأســاليب خمتلفــة" ،و"إضافــة (أشــخاص – أماكــن – أحــداث) جديــدة للقصــة أو
النــص" ،ومهــارات الكتابــة املتعلقــة بــ" :اقـراح عناويــن إبداعيــة متعــددة للنــص األديب" و"تعــدد
اســتخدامات اللفظ الواحد يف أكثر من ســياق لغوي" و"اســتخدام الرتاكيب الشــائعة يف ســياق
جديــد" ،أمــا بقيــة املهــارات األدائيــة املتعلقــة مبجــاالت الطالقــة واملرونــة واألصالــة والتوســع يف
العـــدد2015 ) 2 ( :

جمــايل االســتماع والتحــدث جــاءت دون املســتوى املطلــوب توافــره لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا.
وهــذه النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث احلــايل ال تتفــق مــع جمموعــة اخلصائــص اللغويــة الــي
يتمتــع هبــا التالميــذ املوهوبــون ،وال تتفــق مــع مســتوى املوهبــة اللغويــة لديهــم؛ حيــث تــأيت هــذه
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النتائــج قريبــة مــن نتائــج الطــاب العاديــن ،ممــا يســتلزم توفــر برامــج تربويــة لغويــة لتحقيــق أقصــى
إفــادة مــن خصائــص التالميــذ املوهوبــن يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة.
وقــد يرجــع هــذا التــدين يف امتــاك الطــاب املوهوبــن ملهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي حتدثــا
وكتابــة إىل جمموعــة عوامــل منهــا عــدم وجــود برامــج تربويــة متخصصــة للتالميــذ املوهوبــن باملرحلــة
اإلعداديــة ،ومــن مث فــإن الطالــب املوهــوب يتعــرض لنفــس احملتــوى التعليمــي الــذي يقــدم للطــاب
العاديــن ،وبالتــايل ال توجــد فرصــة للتدريــب علــى مهمــات وأنشــطة تعليميــة تتحــدى قدراتــه
وجتعلــه يوظــف خصائصــه اللغويــة توظيفــا حقيقيــا خــال التعلــم.
كمــا أن دور املعلــم يف معاجلــة املوضوعــات اللغويــة للطــاب املوهوبــن قــد ال يتناســب مــع
قدراهتم وخصائصهم ،فالطريقة اليت يقدم هبا دروسه ،وأساليب التعليم والتعلم اليت يستخدمها
إمنــا هــي تقــدم يف األصــل للطــاب العاديــن ،وليســت هنــاك فرصــة لــدى املعلــم لتخصيــص
أســاليب أكثــر تالؤمــا مــع الطــاب املوهوبــن.
ورمبــا يرجــع عــدم توافــر مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن لغويــا يف
مهــارات التحــدث حتديــدا إىل إمهــال التعبــر الشــفوي وعــدم إفـراد حصــص دراســية خمصصــة لــه،
وتركيــز عــدد كبــر مــن معلمــي اللغــة العربيــة علــى مهــارات التعبــر الكتــايب.
توصيات البحث
على ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
	-الرتكيــز علــى تدريــس مهــارات التحــدث اإلبداعــي مــن خــال حصــص دراســية مســتقلة
ختصــص فيهــا مســاحة للطــاب املوهوبــن يف اللغــة العربيــة إلظهــار مواهبهــم.
	-ضرورة تضمني مقررات اللغة العربية أنشطة وتدريبات ونصوص إثرائية يف جمايل التحدث
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اإلبداعي والكتابة اإلبداعية مبا يتناسب مع اخلصائص اللغوية للطالب املوهوبني.
	-توظيــف أســاليب التعليــم والتعلــم الــي تنمــي اإلبــداع يف اللغــة العربيــة لــدى فئــات
املتعلمــن مــن املوهوبــن لغويــا يف املراحــل التعليميــة مجيعهــا.
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	-ضــرورة اهتمــام الدراســات الرتبويــة بفئــة املوهوبــن لغويــا ،وتقــدمي الربامــج واملناهــج
التعليميــة الــي تناســب قدراهتــم وإمكاناهتــم ،وتصميــم األنشــطة اللغويــة الــي تعمــل علــى
وص ْقلِهــا.
كشــف مواهبهــم َ
	-تصميــم املقاييــس واألدوات البحثيــة املقننــة الــي هتــدف إىل تعــرف الطــاب املوهوبــن
يف اللغــة العربيــة ،والكشــف املبكــر عنهــم.
	-ضرورة تفعيل نادي األدب يف كل مدرسة ،حبيث يكون له موعد ثابت أسبوعيا ،ويقوم
عليه معلمو اللغة العربية ،ومن خالله يتم اكتشــاف املواهب اللغوية وإظهارها للنور.
مقترحات البحث
	-تنمي��ة مه�اـرات األداء اللغــوي اإلبداعــي (التحــدث اإلبداعــي – الكتابــة اإلبداعيــة)
باســتخدام منــاذج تعليميــة حديثــة.
	-تنميــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي (االســتماع اإلبداعــي – الق ـراءة اإلبداعيــة)
باســتخدام منــاذج تعليميــة حديثــة.
	-برنامــج تدريــي ملعلمــي اللغــة العربيــة لتنميــة مهــارات توظيــف بعــض إس ـراتيجيات
التدريــس اإلبداعيــة وأثــره يف تنميــة مهــارات األداء اللغــوي اإلبداعــي لــدى التالميــذ
املوهوبــن لغويــا.
	-إجـراء دراســة لبيــان فاعليــة بعــض إسـراتيجيات التدريــس اإلبداعــي يف تنميــة املهــارات
اللغويــة لــدى التالميــذ املوهوبــن ذوي صعوبــات القـراءة والكتابــة باملرحلــة اإلعداديــة.
المراجع العربية
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•عبدالباقــى  ،إبراهيــم عبدالعزيــز (“ ،)2011فاعليــة إس ـراتيجية كل اللغــة يف تنميــة مهــارات األداء
اللغــوي لــدى تالميــذ الصــف الثالــث االبتدائــي” ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة حل ـوان.
•البــدري  ،أبــو الدهــب (“ ،)1998أثــر اســتخدام برنامــج يف األنشــطة اللغويــة علــى تنميــة اإلبــداع
والتحصيــل يف اللغــة العربيــة لــدى طــاب الصــف األول الثانــوي” ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة،
جامعــة املنيــا.
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•عبــد اجمليــد ،أســامة حممــد ( ،)2006املواهــب اللغويــة طــرق التعــرف عليهــا وتنميتهــا ،جملــة املؤمتــر
العلمــي اإلقليمــي للموهبــة ،تصــدر عــن مؤسســة امللــك عبــد العزيــز ورجالــه لرعايــة املوهوبــن ،مكــة
املكرمــة 30 -26 ،أغســطس ص ص .110 -80
•عبداجمليــد ،أســامة حممــد (“ ،)1997دراســة األســاليب املعرفيــة املميــزة للطــاب املوهوبــن لغويــا”،
رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة ســوهاج.
•عبــد املقصــود  ،أمــاين حممــد (“ ،)2004فاعليــة إس ـراتيجيات األســئلة يف تنميــة اإلبــداع األديب يف
اللغــة العربيــة لطــاب املرحلــة الثانويــة” ،رســالة دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة حلـوان.
•معــوض  ،خليــل ميخائيــل ( ،)1995قــدرات ومســات املوهوبــن ،دراســة ميدانيــة ،اإلســكندرية ،دار
الفكــر اجلامعــي.
•طعيمــة  ،رشــدي أمحــد ( ،)2004األســس العامــة ملناهــج تعليــم اللغــة العربيــة إعدادهــا وتقوميهــا
وتطويرهــا ،القاهــرة ،دار الفكــر العــريب.
•الش ـربيين ،زكريــا أمحــد وصــادق  ،يس ـرية ( ،)2002أطفــال عنــد القمــة (املوهبــة والتفــوق العقلــي
واإلبــداع) ،القاهــرة ،دار الفكــر العــريب.
•عبد الوهاب  ،مسري ( ،)2002حبوث ودراسات يف اللغة العربية – قضايا معاصرة يف املناهج وطرق
التدريس يف املرحلتني الثانوية واجلامعية ،اجلزء الثاين ،املكتبة العصرية ،الدقهلية للطباعة والنشر.
•شــاش ،ســهري حممــد ســامة ( ،)2001اللعــب وتنميــة اللغــة لــدى األطفــال ذوى اإلعاقــة العقليــة،
القاهــرة ،دار الكتــب.
•مــكاوي  ،ســيد فهمــي (“ ،)2002برنامــج مقــرح لتنميــة مهــارات األداء اللغــوي للطــاب املعلمــن
غــر املختصــن فــئ اللغــة العربيــة بكليــات الرتبيــة” ،رســالة دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة الزقازيــق،
فــرع بنهــا.
•الســمان  ،شــحاتة أمحــد ( “ ،)2012فاعليــة برنامــج إثرائــي قائــم علــى معايــر التفــوق يف اللغــة العربيــة
لتنميــة مهــارات األداء اللغــوي والتعلــم الــذايت لــدى الطــاب املتفوقــن بالتعليــم الثانــوي العــام” ،رســالة
دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أســيوط.
•النجــاوي  ،صــري حافــظ عبــد العزيــز ( “ ،)2008أثــر برنامــج قائــم علــى التنظيــم الــذايت للتعلــم يف
بعــض العمليــات املعرفيــة املرتبطــة بــاألداء األكادميــي لــدى عينــة مــن الطــاب املوهوبــن لغويــا” ،رســالة
دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا.
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•أبــو عــوف ،طلعــت حممــد (“ ،)1997مــدى فعاليــة حمــك تقديــر املدرســن يف التعــرف علــى الطــاب
املوهوبــن لغويــا” ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة جنــوب الـوادي.
•_______________ (“ ،)2004القيــم املميــزة للطــاب املوهوبــن لغويــا يف عالقتهــا
ببعــض املتغ ـرات “ ،رســالة دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة بســوهاج ،جامعــة جنــوب ال ـوادي.
•خمتــار ،حممــود ،عبــد ال ـرازق (  ،)2003أثــر اســتخدام أســلوب القــدح الذهــي يف تنمي ــة مهــارات
القـراءة اإلبداعيــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة ،جملــة البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس ،كليــة الرتبيــة،
جامعــة املنيــا ،اجمللــد الســادس عشــر ،العــدد الثالــث ،ينايــر ،ص ص .175-151
•_______________ ( ،)2007فعاليــة برنامــج تدريــي مقــرح يف إكســاب معلمــي اللغــة
العربيــة مهــارات اســتخدام الــذكاءات املتعــددة يف تدريســهم وأثــره علــى التحصيــل وتنميــة اإلبــداع
اللغــوي لــدى تالميذهــم ،جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة أســيوط ،اجمللــد الثالــث والعشــرون ،العــدد األول،
ص ص .258 -197
•ســليمان ،عبــد الرمحــن ســيد و أمحــد ،صفــاء غــازي ( ،)2001املتفوقــون عقلي ـاً ،خصائصهــم،
اكتشــافهم ،تربيتهــم ،مشــكالهتم ،القاهــرة ،مكتبــة زه ـراء الشــرق.
•حممد ،عبد الغين إبراهيم ( ،)2004أســاليب اكتشــاف املوهوبني واملبدعني ورعايتهم ،جملة دراســات
تربوية ،العدد العاشر ،ص ص .32 -2
•القريطــي  ،عبــد املطلــب أمــن ( ،)2005املوهوبــون واملتفوقــون :خصائصهــم ،واكتشــافهم ،ورعايتهــم،
القاهــرة ،دار الفكــر العــريب.
•العاجــز  ،ف ـؤاد و مرجتــي  ،زكــي ( ،)2012واقــع الطلبــة املوهوبــن واملتفوقــن مبحافظــة غــزة وســبل
حتســينه ،جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية ،اجمللــد  ،20العــدد  ،1ينايــر ،ص ص
. 367 -333
•صــادق  ،فــاروق ( )2001نظــرة مســتقبلية لرتبيــة وتعليــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف القــرن الواحــد
والعشـرين ،القاهــرة ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ،املؤمتــر القومــي للموهوبــن ،أبريــل ،ص ص 28-2
•فتحي عبدالرمحن جروان(1999أ) ،املوهبة والتفوق واإلبداع ،العني ،دار الكتاب اجلامعي.
•جــروان  ،فتحــي ( 2002أ) ،اإلبــداع :مفهومــه ،معايــره ،نظرياتــه ،قياســه ،تدريبــه ،مراحــل العمليــة
اإلبداعيــة ،عمــان ،دار الفكــر.
•خضــر ،فخــري رشــيد ( ،)2000اخلصائــص الشــخصية واملهنيــة ملعلمــي الطلبــة املتفوقــن واملوهوبــن
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وبرنامــج تأهيلهــم ،املؤمتــر العلمــي الثــاين ،الــدور املتغــر للمعلــم العــريب يف جمتمــع الغــد (رؤيــة عربيــة)
بالتعــاون مــع مجعيــة كليــات ومعاهــد الرتبيــة يف اجلامعــات العربيــة ،كليــة الرتبيــة بأســيوط ،جامعــة
أســيوط ،جملــد  ،1ابريــل .359 – 331 ،
•جممع اللغة العربية( ،)2004املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية.
•فهمــي  ،حممــد ســعيد ( ،)2007الفئــات اخلاصــة مــن منظــور اخلدمــة االجتماعيــة ،القاهــرة ،دار الوفــاء
لدنيــا الطباعة والنشــر.
•الناقــة  ،حممــود كامــل وآخــرون ( ،)1986تعليــم اللغــة العربيــة ،أسســه وإجراءاتــه ،القاهــرة ،دار الثقافــة
للطباعــة والنشــر.
•معاطــي حممــد نصــر ( ،)2007أثــر برنامــج قائــم علــى األمثــال األدبيــة يف حتســن األداء اللغــوي
اإلبداعــي لطــاب الصــف احلــادي عشــر بســلطنة عمــان ،جملــة دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
العــدد  ،127أغســطس ،ص ص .255 -179
•مزيــد ،مــى أمحــد حممــود (“ ،)2008عمليــات مــا وراء املعرفــة وأســاليب التعلــم لــدى عينــة مــن
الطــاب املوهوبــن لغويًــا” ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة بنهــا.
•حممد  ،هدى مصطفى و عبداجمليد  ،أسامة حممد ( )2005برنامج مقرتح لتنمية الكتابة اإلبداعية
•باســتخدام العصــف الذهــي لــدى الطــاب املوهوبــن لغوي ـاً وأثــره علــى مــا وراء الفهــم القرائــي ،جملــة
الق ـراءة واملعرفــة  ،العــدد  ،50ص ص 173. - 124
•خملــوف  ،هنــاء حممــد علــي (“ ،)2006برنامــج يف األنشــطة اللغويــة لتنميــة مهــارات التعبــر اإلبداعــي
يف الصفــوف األوىل مــن املرحلــة االبتدائيــة” ،رســالة دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن مشــس.
•اليعقــويب  ،عبداحلميــد صــاح (“ ،)2010برنامــج تقــي يوظــف إس ـراتيجية التعلــم املتمركــز
حــول املشــكلة لتنميــة مهــارات التفكــر املنظومــي يف العلــوم لــدى طالبــات الصــف التاســع
بغــزة” ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،اجلامعــة اإلســامية بغــزة ،متــاح يف املوقــع اإللكــروين:
 ، http://www.iugaza.eduبتاريخ .2012-4-13
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